
Projeto Gráfico: Seção de Multimeios / DDC / CEDC / INCA

ANALISANDO A GESTÃO MUNICIPAL NA 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO:

O CASO QUISSAMÃ

Autores: BARROS, Delba M.; BATISTA, Sheila M.S.; SIQUEIRA, Regina C.R.
Secretaria Municipal de Saúde de Quissamã – RJ, Brasil

E-mail: semsa@quissama.rj.gov.br

APRESENTAÇÃO

OBJETIVO GERAL

METODOLOGIA

Segundo o Ministério da Saúde (2007), “o câncer do colo do útero 
pode ser prevenido com medidas de fácil execução e de baixo 
custo”. A oferta do exame Papanicolaou na rede básica de saúde é o 
recurso necessário para a detecção deste agravo. Certamente, se o 
nível primário da atenção à saúde estivesse desenvolvendo ações 
estratégicas de prevenção e detecção precoce de câncer, haveria 
muito menos casos de câncer e com maiores probabilidades de 
cura. Entretanto, uma vez diagnosticados os casos, os municípios 
precisam se responsabilizar pelo seguimento da atenção que os 
sujeitos requeiram na perspectiva da integralidade. Portanto é 
preciso considerar que um percentual dos exames realizados 
evidenciará alterações, o que vai requerer a existência de serviços 
de referência e contra-referência para procedimentos adicionais de 
diagnóstico e tratamento.  Tendo em vista que os municípios de 
pequeno porte não possuem todos os recursos para a integralidade 
da atenção ao câncer do colo do útero, é preciso pactuar (gestor 
estadual e gestores municipais) regionalmente as ações 
necessárias na perspectiva da linha de cuidados, que perpassem 
todos os níveis de atenção - atenção básica, média complexidade e 
alta complexidade – e de atendimento – promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Portanto 
esse estudo pretende investigar se as ações desenvolvidas no 
município têm sido suficientes para a prevenção e redução da 
mortalidade por câncer do colo do útero e se a organização da 
atenção está de acordo com a lógica da linha de cuidado.

Implementar a lógica da linha de cuidado na atenção às mulheres 
para a prevenção do câncer do colo do útero no Município de 
Quissamã.

Trata-se de um estudo descritivo que consiste em buscar 
informações a respeito da cobertura de preventivos em mulheres na 
faixa etária de 25-59 anos e o cuidado proporcionado àquelas com 
alterações do tipo NIC II/III nos últimos 5 anos. 
A coleta de dados sobre a organização da assistência na 
prevenção, detecção, tratamento e cuidados paliativos será 
realizada em duas Unidades de Saúde da Família, uma localizada 
na área urbana e outra em área rural. A escolha dessas Unidades de 
Saúde ocorrerá por sorteio. Utilizaremos as técnicas de análise 
documental e entrevistas semi-estruturadas.  Serão entrevistadas 
as mulheres de 25-59 anos portadoras de alterações NIC II/III nos 
últimos 5 anos, a Coordenadora do Programa Municipal da Saúde 
da Mulher, os Gerentes das Unidades de Saúde da Família e o 
Diretor do CACON de referência para o Município de Quissamã. A 
quantidade de entrevistas a usuárias com exames de NICII/III nos 
últimos 5 anos não será definida a priori; o dimensionamento será 
dado a partir da reincidência das informações. 
A operacionalização consistirá das seguintes etapas: 1) analisar a 
prevalência do câncer do colo do útero; 2) conhecer o Planejamento 
municipal/regional através do levantamento da rede oncológica 
especializada e a capacidade instalada; 3) entrevistar a 
Coordenadora de Saúde da Mulher; 4) entrevistar gerentes das 
Unidades de Saúde da Família; 4) entrevistar as mulheres; 4) 
analisar o fluxo para Tratamento Fora Domicílio; 5) consolidar os 
dados quantitativos e qualitativos e 6) elaborar o plano de 
intervenção.
A análise será desenvolvida durante toda a investigação, através de 
teorizações em um processo interativo com a coleta de dados. 
Para análise da cobertura de exames Papanicolaou e da 
organização da assistência, utilizaremos o protocolo do Ministério 
da Saúde de 2006. E, para análise das entrevistas, utilizaremos a 
abordagem qualitativa por meio do método hermenêutico-dialético. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta pesquisa, buscaremos analisar a morbimortalidade 
da população feminina na faixa etária de 25-59 anos por câncer do 
colo do útero e o cuidado dispensado pela rede de saúde municipal 
e regional. 
 Esperamos que os resultados do estudo possam contribuir com as 
usuárias, procurando identificar o que pode ser melhorado na 
gestão municipal e regional no que tange à assistência oncológica, 
além de contribuir nas reflexões teórico-práticas dos profissionais 
de saúde sobre a organização do sistema de saúde destacando os 
aspectos da integralidade do cuidado. 
Por fim, esperamos colocar em diálogo os serviços de saúde para 
que reflitam sobre a responsabilização de todos para uma saúde 
de qualidade nos diferentes níveis de atenção. 
Acreditamos que as reflexões geradas por essa pesquisa serão de 
grande utilidade para o próprio município, para a região e até 
mesmo para o INCA. Consideramos que a mesma possa contribuir 
no aprimoramento da organização do sistema de saúde 
local/regional, difundindo as discussões teóricas que estão 
colocadas para a redução da mortalidade por câncer do colo do 
útero.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analisar a prevalência de câncer do colo do útero no Município 

nos últimos 5 anos.
2. Conhecer o planejamento municipal/regional para o 

enfrentamento desse agravo.
3. Identificar o percurso assistencial da paciente portadora de 

câncer do colo do útero de acordo com as necessidades.
4. Detectar os nós críticos da linha de cuidado para definir um plano 

de intervenção municipal/regional.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O presente projeto será apresentado ao Conselho Municipal de 
Saúde, que tem o papel de avaliar a relevância das pesquisas para 
a política pública municipal e verificar se o estudo ora descrito 
respeita as regras éticas. Portanto, o início da coleta de dados se 
dará, somente, após aprovação do projeto no Conselho. 
Não identificamos qualquer risco para a usuária dos serviços de 
saúde, somente benefícios na medida em que a pesquisa viabiliza 
a vocalização das mesmas. Já a gerência das Unidades de Saúde 
da Família, a Coordenação do Programa de Saúde da Mulher e a 
Direção do CACON poderão ser questionadas frente aos 
resultados encontrados e implicados na reflexão da produção do 
cuidado, no momento da apresentação das conclusões da 
pesquisa.
Os participantes abordados na entrevista deverão assinar um 
termo de consentimento livre e esclarecido após apresentação dos 
objetivos da pesquisa pelos entrevistadores. No primeiro contato 
com os participantes, será estabelecido um diálogo informando 
que a adesão à pesquisa é voluntária e será garantido o sigilo 
quanto à identidade do participante, bem como será assegurada a 
confidencialidade das informações.
E por fim, os profissionais responsáveis se comprometem, ao fim 
do trabalho, a apresentar os resultados para o gestor de saúde, 
para o Conselho Municipal de Saúde, para os participantes da 
pesquisa e a apresentar um Plano de Intervenção.
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